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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 10846-3:2002) byl připraven technickou komisí ISO/TC 43 Akustika ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 211 Akustika, jejíž sekretariát zajiš»uje DS.
Této evropské normě musí být nejpozději do prosince 2002 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v
rozporu, musí být zrušeny nejpozději do prosince 2002.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy ISO 10846-3:2002 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
POZNÁMKA Seznam normativních odkazů na mezinárodní normy je uveden v příloze ZA (normativní).
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Úvod
Pasivní izolátory vibrací různých druhů se používají pro snížení přenosu vibrací. Příkladem jsou
montážní uchycení automobilových motorů, pružné podpory budov, pružná montážní uchycení a
poddajné spojky hřídelů a strojů na lodích a malé izolátory u domácích spotřebičů.
Tato část ISO 10846 specifikuje nepřímou metodu pro měření funkce přenosové dynamické tuhosti u
lineárních pružných podpor. Jsou zahrnuty pružné podpory s nelineárními statickými charakteristikami
závislosti zatížení a výchylky, pokud tyto prvky mají přibližně lineární vibrační chování pro dané
statické předpětí. Tato část ISO 10846 patří do řady mezinárodních norem pro metody laboratorního
měření vibroakustických vlastností pružných prvků, které rovněž obsahují části o principech měření a
o přímé metodě a o přímé metodě v budicím bodě. ISO 10846-1 obsahuje souhrnný návod pro výběr
odpovídající mezinárodní normy.
Laboratorní podmínky, které jsou popsány v této části ISO 10846, zahrnují aplikaci statického
předpětí, kde je to vhodné.
Výsledky nepřímé metody jsou užitečné pro izolátory, jež jsou použity ke snížení zvuku, šířeného

konstrukcemi (primárně s frekvencí nad 20 Hz). Metoda necharakterizuje zcela izolátory, jež jsou
použity pro zeslabení nízkofrekvenčních vibrací nebo šíření rázů.
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1 Předmět normy
Tato část ISO 10846 specifikuje metodu určení přenosové dynamické tuhosti pro translační pohyby
pružných podpor při specifikovaném předpětí. Tato metoda se týká laboratorního měření činitele
přenosu vibrací a nazývá se nepřímá metoda. Metoda je aplikovatelná na pružné podpory s
rovnoběžnými přírubami (viz obrázek 1).
POZNÁMKY
1
Izolátory vibrací, na které se vztahuje tato část ISO 10846, jsou ty izolátory, které jsou použity ke
snížení přenosu vibrací v rozsahu slyšitelných frekvencí (zvuk šířený konstrukcí, 20 Hz až 20 kHz) na
konstrukci, která může například vyzařovat nežádoucí zvuk šířený tekutinou (vzduchem, vodou nebo
jinou).
2
V praxi může velikost dostupného zkušebního zařízení znamenat omezení pro velmi malé nebo
velmi velké pružné podpory.
3
V této metodě jsou zahrnuty jako zkušební vzorky části spojitých podpor z pásků a podložek. Zda
vybraný vzorek popisuje dostatečně chování složitého systému je na zodpovědnosti uživatele této
části normy ISO 10846.
Tato část normy ISO 10846 zahrnuje měření translací ve směru normály a v příčných směrech k
přírubám. V příloze A je návod pro měření přenosových tuhostí, které zahrnují rotační složky.
Metoda zahrnuje frekvenční rozsah od f2 do f3 . Hodnoty f2 a f3 jsou určeny zkušebním uspořádáním a
zkoušeným izolátorem. V typickém případě 20 Hz £ f2 £ 50 Hz a 2 kHz £ f3 £ 5 kHz.
Data, získaná podle metody specifikované v této části ISO 10846, mohou být použita pro:
–

informace o výrobcích, které poskytují výrobci nebo dodavatelé,

–

informace v průběhu vývoje výrobku,

–

řízení jakosti, a

–

výpočet přenosu vibrací přes izolátory.

POZNÁMKY
1
Když pružná podpora nemá rovnoběžné příruby, doporučuje se zahrnout jako část zkušebního
prvku pomocný upínací přípravek pro zajištění rovnoběžnosti přírub.
2

©ipky označují směr zatížení.
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